КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА
НАСТАВНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА:
1. Савесно, одговорно, професионално и етички обавља образовно-васпитни рад у школи.
2. Долази на радно место 15 минута пре почетка часа.
3. Благовремено обавести директора или секретара о школи о спречености за рад.
4. На час одлази непосредно после звона за ученике.
5. На часу не користи мобилни телефон.
6. Присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и
тимова чији је члан.
7. Као координатор тима води евиденцију о присуству и раду свих чланова.
8. Реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесето часовној радној
недељи.
9. Професионалним односом, поступцима и примереним понашањем успоставља комуникацију са ученицима.
10. Спречи неосновану расправу када други запослен није присутан.
11. Комуницира са родитељима професионално, коректно и конкретно.
12. Прими родитеља у заказаном термину.
13. Брине о школској имовини, наставним средствима и хигијени школског простора (спречити “тапкање“, седење и
лежање по ходницима и степеништу, коришћење хране и пића у учионицима).
14. Долази прикладно обучен. Није дозвољено на радно место доћи у краткој сукњи, откривених рамена, са дубоким
изрeзом, у прозирној и уској одећи, нити шминка сме бити нападна.

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА:
15. Долази у школу 30 минута пре почетка смене.
16. Долази у школу 30 минута пре почетка смене.
17. Одговорно води документацију о дежурству (евиденционе листе, књиге дежурстава).

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:
18. Ученика удаљити са часа или напустити исти.
19. Пушење у кругу школе.
20. Изношење педагошке документације и наставних средстава.
21. Уношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити здравље и безбедност ученика,
запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
22. Користити алкохол и психоактивне супстанце у школи.
23. Изражавање националне, расне и верске нетрепељивости.

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ ДИСЦИПЛИНСКОЈ
ОДГОВОРНОСТИ.

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА И
СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА
РОДИТЕЉИ И СТАРАТЕЉИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА:
1. Уласком у школу поштују Правила и друге опште акте школе.
2. У школу долазе у складу са кодексом облачења на јавним местима и у јавним установама.
3. Редовно шаљу дете у школу.
4. На време упућују дете у школу.
5. Благовремено правдају изостанке ученика.
6. На позив органа школе, педагога, психолога или наставника дођу у школу.
7. Редовно долазе на родитељске састанке и интересују се за учење и владање свог детета.
8. Придржавају се термина предвиђеног за индивидуалне разговоре.
9. У контакту са наставницима испољавају поштовање и уважавање.
10. Поштују личност наставника и осталих запослених и то преносе на своје дете.
11. Редовно измирују обавезе према школи и надокнађују учињену материјалну штету.
12.Преузму одговорност за личне ствари које деца донесу у школу.
13. Учествују у раду органа школе чији су чланови.
14. Користи улаз предвиђен за родитеље и ученике.

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:
15. Пушење у кругу школе.
16. Уношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити здравље и безбедност ученика,
запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
17. Користити алкохол и психоактивне супстанце у школи.
18. Изражавање националне, расне и верске нетрепељивости.

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ ДИСЦИПЛИНСКОЈ
ОДГОВОРНОСТИ.

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА:
1. Редовно похађа наставу.
2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.
3. Пажљиво прати наставу и активно учествује у њој.
4. Доноси потребан прибор и опрему и извршава школске обавезе.
5. Мобилни телефон, mp-3 плејер и сваки други електронски уређај не користи на настави.
6. Мобилни телефон користи само у комуникацијске сврхе на великом одмору, у школском дворишту.
7. Води рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, ходника и осталих просторија у школи.
8. У ходнике и кабинете не уноси и не конзумира храну и пиће.
9. У школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на
бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи и са шминком на лицу.
10. Чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.
11. Преузме одговорност за доношење личних ствари у школу (мобилних телефона, новца, накита...).
12. Поштује права других.
13. Уважава националну, расну и верску различитост.
14. На адекватан начин комуницира са вршњацима, наставницима и запосленима.
15. Брине о својој и безбедности других.
16. Пријави сваки облик насиља.
17. Активно учествује у раду Ђачког парламента и Вршњачког тима.

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:
18. Без дозволе наставника напустити час или школу.
19. Уношења оружја и других опасних средстава.
20. Употребе дувана, алкохола и психоактивних супстанци.
21. Уношење било какве измене у школску евиденцију.

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ ДИСЦИПЛИНСКОЈ
ОДГОВОРНОСТИ.

